
 Jméno: 
 Datum, čas:  

LETOVÁ ČÁST 

ČÁST V VMC 
 
VMC: CAVOK, W/V 280/10 
letiště LIRF, Řím, RWY 34L, TWR 118,7 
seznámení se se simulátorem, vysvětlení ladění frekvencí komunikace, navigace, ADF; vzlet, 
levá zatáčka HDG 270°, stoupání do 2 000 ft AMSL 
 
úkoly:         vlastní hodnocení  

let HDG 270° v horizontu 
 

odchylky v letu: 

naladit ROMA APP 125,5 
 

doba do naladění:  
odchylky v letu: 

levá zatáčka 45° do 225°, 2 000’ 
 

doba na zatočení: (odchylka od 15“) 
odchylky v letu: 

stoupání do 2 500 ft, HDG 225° 
 

doba: (odchylka od 1’) 
odchylky v letu: 

klesání do 2 000 ft + pravá zatáčka do 
270°, v průběhu naladit NDB OST 327 

 

odchylky v letu: 
doba do naladění fr.: 

fuel off, UH off 
 

zaznamenal poruchu indikace paliva? 

pravá zatáčka o 90° & porucha Variometru 
OFF/ON 

 

odchylka od 2 000’: 
doba k zatočení: (odchylka od 30”) 

 ČÁST ZA IMC 
IMC: 
 W/V 280/10 
 OVC 8/8 
 Cumulus 
 VIS 1 SM 
 
úkoly:         vlastní hodnocení 

let HDG 090° v horizontu 
sleduje primárně UH? 

odchylky v letu: 

naladit ROMA APP2 122,575 
 

doba do naladění:  
odchylky v letu: 

pravá zatáčka 45° do 135°, 2 000’ 
 

doba na zatočení: (odchylka od 15“) 
odchylky v letu:  

stoupání do 2 500 ft, HDG 135° 
 

doba: (odchylka od 1’) 

klesání do 2 000 ft + levá zatáčka o 45° 
do 090°, v průběhu naladit VOR LKO 116,350 

 

odchylky v letu: 
doba do naladění fr.: 

fuel off 
 

zaznamenal poruchu indikace paliva?: 
(pokud ne Engine OFF) 



 Jméno: 
 Datum, čas:  

levá zatáčka o 90° do 000° & porucha 
Variometru 

odchylka od 2 000’: 
doba k zatočení: (odchylka od 30”) 

ČÁST ZA IMC II 

 po projítí principů letu v IMC 
 
IMC: 
 W/V 280/10 
 OVC 8/8 
 Cumulus 
 VIS 1 SM 
 
úkoly:          vlastní hodnocení 

let v horizontu, HDG 000° 
sleduje primárně UH? 

odchylky v letu: 

naladit ROMA APP3 128,1 
 

doba do naladění:  
odchylky v letu: 

pravá zatáčka 45° do 045°, 2 000 ft 
 

doba na zatočení: (odchylka od 15“) 
odchylka v letu:  

stoupání do 2 500 ft, HDG 045° 
 

doba: (odchylka od 1’) 
odchylky v letu: 

klesání do 2 000 ft + pravá zatáčka o 45° 
do 090°, v průběhu naladit ILS 34L 108,9 

 

odchylky v letu: 
doba do naladění fr.: 

levá zatáčka o 90° do 000° & porucha 
Variometru OFF/ON 

odchylka od 2 000’: 
doba k zatočení: (odchylka od 30”) 
 

porucha UH 
 

odchylka od letu: (2 000 ft, HDG 090°) 

 


